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Folwark, wykonawcą jest Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Witkowie, 
- podpisano stosowne umowy na moderniza-
cję dróg gminnych, w m. Gorzykowo-Czajki, 
Skorzęcin, Ćwierdzin-Gaj  i ulic na terenie 
miasta Witkowa, tj. ul. Słowackiego, Jesiono-
wa, Brzozowa. Wykonawcą tych zadań jest 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mosto-
wych ze Słupcy. 
- podpisano umowę na wykonanie kanalizacji 
burzowej oraz ułożenie nawierzchni z kostki 
brukowej na ulicy Młyńskiej w Witkowie. Wy-
konawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo 
Melioracyjno-Budowlane MELBUD z Modły 
Książej.  
- rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przy-
kanalikami i przepompowniami dla wsi Mała-
chowo Złych Miejsc, Małachowo Szemborowi-
ce, Małachowo Wierzbiczany i w m. Witkowo, 
ustalono termin podpisania umowy na dzień 
19 czerwca 2006r. 
- ogłoszono Konkurs na wykonanie koncepcji i 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
pobudowanie hali sportowej i basenu przy 
kompleksie Szkół Podstawowych Nr 2 i 3 w 
Witkowie. Po zakwalifikowaniu 4 oferentów, 
wysłano zaproszenie do złożenia koncepcji 
architektonicznej, termin składania ofert - 26 
czerwca 2006r. 

- trwają prace przy poszerzeniu drogi wjazdo-
wej do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzę-
cinie. 

 
(J.T.) 

- zakończono adaptację pomieszczeń prze-
znaczonych na Salę Historii w budynku przy 
ul. Park Kościuszki w Witkowie, wykonawcą 
tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowla-
ne Pana Kazimierza Oliweckiego z Nowego 
Krzymowa. 

- trwają prace adaptacyjne na cele mieszkalne 
w trzecim budynku po byłej jednostce wojsko-
wej w Ruchocinku -  pobudowano nowe ścian-
ki działowe, wykonywana jest instalacja wod-

no-kanalizacyjna, wykonano tynkowanie i 
gipsowanie ścian, trwa układanie płytek cera-
micznych i wykładzin. Przygotowywane są 
ściany pod nowe elewacje 3-ech budynków, 
prace wykonuje Przedsiębiorstwo Ogólnobu-
dowlane „MAX-BUD” Pana Grzegorza Piasec-
kiego z Leszna. 
- trwają prace remontowe w 8 świetlicach wiej-
skich: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Malenin, 
Małachowo Kępe, Mąkownica, Sokołowo, 
Strzyżewo wraz z zagospodarowaniem terenu, 
a w m. Ostrowite Prym prace polegające na 
zagospodarowaniu terenu. Obecnie w każdej 

ze świetlic trwają zaawansowane prace bu-
dowlane i malarskie. Wykonawcą zadania jest 
MOSTOSTAL-STOLBUD ze Słupcy. Inwesty-
cja ta jest współfinansowana z Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. 
- ułożono nawierzchnię chodnikową przy ul. 
Park Kościuszki, wykonawcą jest Zakład Po-
prawczy w Witkowie. Obecnie rozpoczyna się 

układanie nawierzchni chodnikowej we wsi 

Inwestycje Inwestycje --  2006 r. 2006 r.   
wykonane i w trakcie realizacji wykonane i w trakcie realizacji   
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Uczniowie klas VI szkół podsta-
wowych naszej gminy udowodnili, 
że znają.  
Dnia 17 maja 2006 r. o godz. 
10.30 w Zespole Szkolno - Przed-
szkolnym w Mielżynie odbył się III 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy 
Biblijnej pt. „Czy znasz Pismo 
Święte?” zorganizowany przez 
katechetkę ZSP Małgorzatę Kli-
maszewską. Był on kontynuacją 
corocznego konkursu dla kl. VI 
organizowanego przez kateche-
tów naszej gminy ( w 2004 r. - SP 
nr 2 w Witkowie, 2005 r. - SP nr 3 
w Witkowie, a w przyszłym roku 
jest planowany w SP w Gorzyko-
wie). 
Celem konkursu jest zaintereso-
wanie uczniów lekturą Pisma 
Świętego. 
Do udziału w konkursie zostały 
zaproszone szkoły: SP nr 2 w 
Witkowie, SP nr 3 w Witkowie i 
SP w Gorzkowie. Każda ze szkół 
wyłoniła 3 osobową drużynę. 
Pytania obejmowały zakres wia-
domości ze szkoły podstawowej. 
Pani dyr. J. Fałdzińska przywitała 
wszystkich uczestników wraz z 
opiekunami oraz  Proboszcza 
Mielżyna - ks. M. Kowalczyka. 
Uczniowie zmagali się z odpowie-
dziami na pytania w mi łej atmos-
ferze. Poziom był bardzo wyrów-
nany, chociaż pytania nie były 
wcale łatwe, czasem podchwytli-
we / Ile jest Ewangelii?/. 
Do komisji zostali zaproszeni 

W tym celu Biblioteka Publiczna w 
Witkowie dokłada wszelkich sta-
rań w kształcenie młodego poko-
lenia. Pragnąc włączyć się w 
szerzenie i propagowanie kultury 
naszego regionu w dniu 30 maja 
br. biblioteka zorganizowała spo-
tkanie autorskie z panią Anną 
Plenzler - autorką „Legend Po-
znania”. Na spotkanie zaprosiły-
śmy uczniów klas V Szkół Podsta-
wowych Nr 2 i 3 w Witkowie. 
Pani Anna jest z zawodu dzienni-
karką, a to wiąże się z wieloma 
podróżami nie tylko po Polsce, ale 
i po świecie. Wiele z odwiedza-
nych miejsc posiada swoje legen-
dy. Poznań - jej rodzinne miasto - 
zbioru takowego nie posiadał. 

Zmobilizowało ją to do zebrania i 
napisania legend, które dotyczą 
tego miasta. W legendach zauwa-
żyć można dbałość o to, by rdzeń 
legendy osadzony był w konkret-
nym czasie, dopasowanym do 
h i s to r y c z n y c h wy d a r z eń 
i autentycznych postaci. Dużym 
znaczeniem jest język, jakim po-
sługuje się autorka w podaniach. 
On to nadaje im formę baśniową, 
pr zepe łnia t a je mnic zośc ią 
i niezwykłością. Autorka mówiła o 
źródłach, z których czerpała infor-
macje, o sposobie zbierania ma-
teriałów i o tym, że wydarzenia 

historyczne konsultowała ze zna-
nymi historykami, dbając tym 
sposobem o wiarygodność przed-
stawianych legend. 

Pragnąc rozwijać wyobraźnię 
naszych czytelników i mając w 
perspektywie okazję bezpośred-
niego kontaktu z autorką legend, 
ogłosiłyśmy konkurs plastyczny 
pod hasłem: „Ilustrujemy legendy 
Poznania”. Zaproszenie do udzia-
łu w konkursie przyjęła Szkoła 
Podstawowa Nr 2 w Witkowie. 
Wbrew naszym oczekiwaniom, do 
konkursu przystąpili nie tylko 

uczniowie klas V ale także  IV i VI. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastą-
piło tuż po spotkaniu, a głównym 
członkiem jury był zaproszony 
gość pani Ania Plenzler, która na 
koniec zadedykował nagrody dla 
osób wyróżnionych w konkursie. 
W konkursie wyróżnieni i nagro-
dzeni zostali: Małgorzata Stani-
szewska, Patrycja Malik, Olga 
Walczak, Patrycja Król, Marta 
Grabowska, Ewa Kończak,  San-
dra Mróz, Rafał Mikołajczak, Ja-
kub Nowak, i Oskar Nowaczyk. 

 
Wiesława Gąsiorowska 

Gość w Bibliotece 
Żyjemy w czasach wielkich przemian, jesteśmy świadkami otwiera-
nia się granic, zacierania różnic kulturowych. Dbałość o podtrzy-
manie tradycji, o zachowanie tożsamości narodowej jest ogrom-
nym zadaniem naszego pokolenia.   

katecheci poszczególnych szkół: 
p. E. Kasprzak z SP nr 2 w Witko-
wie, p. M. Marciniak z SP nr 3 w 
Witkowie, ks. G. Groszkowski z 
SP w Gorzykowie, p. M. Klima-
szewska z ZSP w Mielżynie i ks. 

M. Kowalczyk - proboszcz z Mie-
lżyna. Komisji przewodniczyła p. 
dyr. J. Fałdzińska. 
Laureatem konkursu zostali 
uczniowie z ZSP w Mielżynie. W 
nagrodę otrzymali Pismo Święte 

Nowego Testamentu. II miejsce 
wywalczyli uczniowie ze SP nr 2 
w Witkowie, III - SP nr 3 w Witko-
wie, IV - SP w Gorzkowie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe długopisy, a drużyny 
- dyplomy. 
Po zakończonym konkursie p. 
dyr. J. Fałdzińska zaprosi ła 
uczestników konkursu wraz z 
opiekunami na obiad do stołówki 
szkolnej. Po obiedzie nasi ucznio-
wie pokazali gościom naszą szko-
łę, a opiekunowie zostali zapro-
szeni na kawę i ciasto.  
 

Małgorzata Klimaszewska 

Czy znasz Pismo Święte? 
Jesteśmy chrześcijanami. Naszym największym skarbem jest Sło-
wo Boże - Pismo Święte. W nim Bóg przedstawia Historię Zbawie-
nia od stworzenia świata, aż po paruzję (powtórne przyjście Chry-
stusa na końcu czasów).  
Czy jednak znamy Słowo Boga, czy wiemy w jaki sposób i przez 
kogo Bóg przekazał nam swoje plany dotyczące człowieka i świa-
ta? Czy znamy Biblię? 

Kultura 
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Organizatorem konkursu była 
Komenda Powiatowa Policji w 
Gnieźnie. Konkurs skierowany był 
do uczniów klas pierwszych Szkół 
Podstawowych Powiatu Gnieź-
nieńskiego. Dotyczył zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem 
dziecka tj. drogi do i ze szkoły, 
zabawy, pobytu w domu, kontak-
tów z osoba nieznaną. Technika 
wykonania prac była dowolna.  

W konkursie wzięło udział 100 
uczniów klas pierwszych szkół z 
powiatu gnieźnieńskiego. Przy-
znano jedną pierwszą nagrodę i 
30 wyróżnień. Nagrody wręczał 
Komendant Powiatowej Policji w 
Gnieźnie mł. inst. mgr. inż. Sławo-

Celem konkursu było: 
- sprawdzenie znajomości tablicz-
ki mnożenia, 
- zachęcenie uczniów do lepsze-
go opanowania tabliczki mnoże-
nia, 
- połączenie zabaw ruchowych z 
wysiłkiem umysłowym, 
- stwarzanie okazji do zdrowej 
rywalizacji i współpracy w grupie. 
Konkurs przebiegał w dwóch 
etapach. Pierwszy odbył się 
11.04.06 r. i polegał na rozwiąza-
niu testu sprawdzającego prak-
tyczne zastosowanie tabliczki 
mnożenia. Z każdej klasy wyłonio-
ne zostały 4-osobowe zespoły. W 
drugim etapie, który miał miejsce 
28.04.06 r., uczniowie musieli 

wykazać się umiejętnością połą-
czenia wysiłku umysłowego i 
fizycznego. Konkurencje polegały 
na zabawach ruchowych: kozło-
wanie piłki, skoki przez skakankę, 
rzuty woreczkiem do celu połą-
czonych z odgadywaniem wyni-
ków prezentowanych działań 
tabliczki mnożenia. Duże emocje 
towarzyszyły dzieciom podczas 
gry drużynowej Memory w wersji 
matematycznej. W trakcie turnieju 
uczestnicy zdobywali punkty dla 
siebie i dla swojego zespołu.  
Tytuł „Mistrza Tabliczki Mnożenia” 
otrzymał Dawid Parzęczewski z 
klasy III c, a wicemistrzami zosta-
li: Michał Żybura i Barbara Dep-
czyńska z klasy III b.  
Oceniając pracę drużyn, jury 
pierwsze miejsce przyznało klasie 
III b, drugie klasie III c i trzecie 
klasie III a. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i upominki. 
Konkurs podobał się uczestnikom, 
a prowadzącym dostarczył dużo 
satysfakcji. 
 

J. Chmielewska i B. Pokora  

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie 
obył się konkurs matematyczny dla uczniów klas III „Zostań Mi-
strzem Tabliczki Mnożenia”. Inicjatorkami były Jolanta Chmielew-
ska - nauczyciel nauczania zintegrowanego i Barbara Pokora- na-
uczyciel gimnastyki korekcyjnej.  mir Grzybowski. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr. 3 im. Lotnictwa Polskiego w 
Witkowie otrzymali następujące 
wyróżnienia: 
• drugie miejsce zajęła Iga Wójcic-
ka z kl. 1a, 
• 7 miejsce- Kinga Kozińska z kl. 
1b,  
• 8 i 9 miejsce Karol Minior i Ad-
rianna Górewicz z kl. 1a.  
Wręczenie nagród odbyło się w 
miłej i przyjaznej atmosferze. 
Na zakończenie uroczystości 
nagrodzeni uczniowie mogli zro-
bić sobie zdjęcie z maskotką wiel-
kopolskiej policji- Pyrkiem. 

 

Bernadetta Nowak 

Ćwicz i licz 
30.05.2006r. o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieź-
nie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego na projekt 
znaczka pocztowego „Z Pyrkiem Bezpieczniej”. 

„Z Pyrkiem bezpieczniej” 

Podziękowanie 
Rodzice i dzieci przedszkolne ze Szkoły Podstawowej  

nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie serdecznie dziękują Władzom  
Samorządowym Witkowa za zorganizowanie imprezy  

sportowo-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się  
w dniu 1 czerwca br. w hali sportowej przy Gimnazjum. 

Udział w różnorodnych zabawach przyniósł dzieciom wiele radości,  
a słodkie upominki wywoływały uśmiech na twarzach dzieci. 

Po raz kolejny impreza organizowana przez Urząd Gminy i Miasta  
okazała się strzałem w dziesiątkę. Brawo! 

 

W imieniu Rodziców i dzieci - wychowawczynie 
Anna Kalwinicka i Anna Skurczyńska 

ewakuację i alarm pożarowy dla 
filii przedszkola na osiedlu. Spo-
tkanie to było okazją do praktycz-
nej penetracji budynku przez 
ekipy ratowniczo-gaśnicze z Wit-
kowa, podjęcia zadań szkolenio-
wych polegających na symulacji 
gaszenia kotłowni olejowej, jak 
też udzielaniu pierwszej pomocy 
przed medycznej i ewakuacji 
osoby poszkodowa-
nej z piętra budynku. 
Elementy te zostały 
wysoko ocenione 
przez zespół obser-
watorów, jak też sta-
nowisko kierowania 
PSP w Gnieźnie. 
Spotkanie polegało 
też na integracji ma-
luchów ze strażaka-
mi, niestety było tylko półgodzin-
ne, ponieważ z miejsca ćwiczeń 
zadysponowano dwa Witkowskie 
zastępy do pożaru w Gnieźnie. 
Na uwagę zasługuje fakt, że je-
den z zastępów zabezpieczał 
miasto Gniezno będąc w gotowo-
ści do przyjęcia zgłoszeń, pod-
czas gdy drugi z resztą si ł PSP i 
OSP zmagał się z kolejnym duży 
pożarem, które od kilkunastu dni 
często występują w stolicy nasze-

W tym roku został znacznie od-
młodzony skład tej reprezentacji, 
co ma odnieść jeszcze większy 
sukces w potycz-
kach 11 czerwca 
w Niechanowie. 
Drugą drużyną z 
tej wsi jest 
„młodzieżówka”, 
która dzięki dru-
howi Henrykowi 
Krause i pod jego 
bacznym okiem 
ćwiczy według 
e u r o p e j s k i c h 

standardów. W Ru-
chocinku ćwiczy też 
Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza z 
Witkowa. Kilka ob-
sad bojowych wo-
zów straży z Witko-
wa ćwiczy swe 
umiejętności i szkoli 
się teoretycznie. W 
Dniu Dziecka dorośli 

strażacy z OSP Witkowo w  wyni-
ku  obustronnego porozumienia 
pomogli zrealizować ćwiczebną 

W pierwszych dniach czerwca w środowisku ochotniczych straży 
pożarnych w naszej Gminie można zauważyć znaczną aktywność. 
Przygotowują się one do zawodów sportowo pożarniczych. W Ru-
chocinku pod okiem druha Andrzeja Kobielkiego ćwiczą seniorzy.  

go powiatu. Groźny pożar nie 
ominął też naszej gminy w nocy z 
czwartku na piątek wszystkie trzy 
zastępy i jeden z PSP w Gnieźnie 
interweniowały w groźnym poża-
rze  pomieszczeń garażowych. W 
czasie tych działań zużyto kilka-
naście tysięcy litrów  wody i 
znaczny zapas środka piano-
twórczego. Prawidłowość działań 

ratowniczo-gaśniczych pozwoli ła 
uniknąć  rozprzestrzenienia się 
pożaru. Nikt też nie ucierpiał. 
Oprócz strat materialnych, które 
zawsze towarzyszą takim nie-
szczęściom strażacy  po raz kolej-
ny przekonali się o zawodnej 
technice , którą rekompensuje im 
ich kunszt i wyszkolenie. 

 
Grzegorz Barański 

Zmagania Strażaków 
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szkolnej scenie królową Jadwigę i 
jej małżonka, postać nadwornego 
błazna, piękną Helenę i dowcip-

nego Zagłobę, dzielnego Michała 
Wołodyjowskiego i Kozaka znad 
Dniepru. Usłyszeć znane wszyst-
kim piosenki „Dumkę na dwa 
serca”, „W stepie szerokim”, czy 
popularne niegdyś „Sokoły”. Zo-

baczyć taniec w wykonaniu przed-
szkolaków Kazaczok, poznać  
dokonania braci Śniadeckich, I. 
Łukasiewicza, usłyszeć strofy A. 
Mickiewicza, prozę E. Orzeszko-
wej. Część artystyczną przygoto-
wali uczniowie SP i G pod kierun-
kiem pp. B. Bil - Gurzędy i U. 
Potaś.   

Korytarz szkoły stał się wielką 
galerią prac plastycznych, plaka-
tów, folderów,  a zwiedzający 
wystawę mogli podziwiać bogatą 
historię i dorobek naszych 
wschodnich sąsiadów. 

Święto Sportu Szkolnego w 
naszej placówce ma bogatą trady-

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali Przewodniczący Rady 
Miejskiej Bogusław Mołodecki, 
zastępca burmistrza Marian Ga-
dziński, wizytator Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu Danuta Hy-
żak oraz dyrektor ZSP Janina 
Fałdzińska. W uroczystości 

uczestniczyli: Prezes LOK J. Ra-
sała, Prezes Kółka Rolniczego S. 
Szewczyk, sołtysi wsi Ruchocin i 
Ruchocinek F. Kowalik i H. Szy-
mański, przedstawiciele Rady 
Rodziców F. Kowalik, D. Dżygała, 
przewodnicząca KGW  Ł. Metzler. 

W tym dniu zastępca burmi-
strza gminy i miasta Witkowo M. 
Gadziński wręczył stypendia naj-
l e p s z y m g i mn a z ja l i s t o m: 

S.Krause i P.Gurzędzie - uczenni-
com klasy I. 

Kolejnym punktem dnia była 
prezentacja multimedialna przy-
gotowana i zaprezentowana przez 
A. Pudło pod kierunkiem nauczy-
ciela informatyki. Adrian w roli 
autora i prezentera wywiązał się z 

zadania celująco, przybliżając 
zgromadzonym fakty i ciekawostki 
dotyczące krajów będących nie-
gdyś naszymi kresami wschodni-
mi - Białorusi, Litwy i Ukrainy. W 
części artystycznej mogliśmy 
spotkać się z postaciami związa-
nymi z historią, literaturą i nauką. 
Fakty i wydarzenia przybliżyły i 
przypomniały losy naszej ojczy-
zny. Jakże mi ło było zobaczyć na 

Dzień 1 czerwca to święto, które jednoczy cały Zespół szeregiem 
uroczystości. W tym szczególnym dniu, każdy uczeń miał możli-
wość spełnienia i zaprezentowania swoich osiągnięć i pomysłów. 
To dzień zabawy, nauki, podsumowania całorocznej pracy. Oczy-
wiście dla uczniów najważniejszy był dzień Dzień Dziecka, ale to 
dla nich została dzięki inicjatywie p. dyrektor Janinie Fałdzińskiej 
otwarta kolejna pracownia informatyczna.  

cję. Podczas wspólnej zabawy, w 
sportowej rywalizacji biorą udział 
uczniowie i nauczyciele. W tego-

roc zny m święcie zdaniem 
uczniów najciekawszymi konku-
rencjami były: rzut kółkiem ringo 
na palik, sztafeta wężem, klasowe 
skoki przez skakankę. Mecz piłki 
siatkowej nauczyciele kontra 

uczniowie dopełnił przebieg cało-
dziennych uroczystości (wygrali 
uczniowie wynikiem 3: 0). W kla-
syfikacji końcowej SP pierwsze 
miejsce zajęli uczniowie klasy VI, 
drugie - uczniowie klasy V, trzecie 
-  uczniowie klasy IV. W gimna-
zjum natomiast pierwsze miejsce 
zajęli uczniowie klasy II i III, dru-
gie miejsce uczniowie klasy I.  
Dzień Dziecka zakończyła degu-
stacja lodów i słodyczy ufundowa-
nych przez Radę Rodziców. 
Wszystkie dzieci otrzymały rów-
nież obiad. 
 

Grażyna Grzybowska  

Święto Polskiej Szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie 
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Zgłoszeń było bardzo dużo, co 
cieszyło organizatorów i było 
świadectwem, że zainteresowa-
nie tego rodzaju przedsięwzię-
ciem nie słabnie. W ciągu dwóch 
dni mogliśmy posłuchać 28 pod-
miotów wykonawczych, z róż-
nych dziedzin sztuki. Kategorie 
obejmowały teatry, instrumentali-
stów, solistów, zespoły wokalne, 
zespoły taneczne i prace pla-
styczne. 
Przegląd odbył się tradycyjnie w 
Sali kinowej Klubu Garnizonowe-
go. Organizatorem był Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Wit-

XI Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Witkowo 2006 

kowie, Urząd Gminy i Miasta, Klub 
Garnizonowy. 
W jury zasiadali w tym roku: 
p. Grażyna Grzybowska - prze-
wodnicząca 
p. Barbara Szymańska 
p. Małgorzata Kowalczyk 
p. Krystyna Pietrewicz 
Atmosfera konkursu była bardzo 
przyjazna i mi ła, panowało zdrowe 
współzawodnictwo i wzajemna 
akceptacja, szacunek dla swej 
pracy, co odzwierciedlało się we 
wzajemnej ocenie swych wystę-
pów, brawach i okrzykach aproba-
ty. 

W maju odbył się już po raz jedenasty Przegląd Twórczości Dzieci 
i Młodzieży, ze wszystkich placówek szkolnych i instytucji kultury 
naszej Gminy.  

Komisja po przesłuchaniu wszyst-
kich wykonawców, postanowiła 
przyznać tytuł Laureata następu-
jącym grupom i solistom: 
 - Dzieci z Ochronki 
 - Grupa ,,Koguciki” i „Zajączki”- 
PM , ul. Jasna 
 - Oddział IV, V i VI  - PM, ul. 
Powstańców Wlkp 
 - Szkoła podstawowa w Gorzyko-
wie- Emilia Kozielska  
 
ZSP Mielżyn: 
- zespół MODUS VIVENDI 
- zespół „Mielżyniacy” 
- „Grupa Pomysłowego Radomira” 
Szkoła Podstawowa Nr 3: 
- O. Kamińska 
- ,, MELODYJKI” 
- M.Chmielewska, P. Madej, I. 
Binkiewicz- piosenka „Choć, po-
maluj mój świat” 
Szkoła Podstawowa NR 2: 
- A. Kaźmierczak i I. Krzewińska - 
utwory instrumentalne 
- Chórek ,,TĘCZA” 
- ,,KLEKS” 
Gimnazjum im. A. Borysa: 
- B. Safaryn - utwór instrumental-
ny 
- K. Krzewińska - piosenka 
- E. Piniarska - Piosenka 
OKSiR: 
- zespół ,,MUZYKANCI” 
- zespół ,, BELCANTO” 
Zakład Poprawczy:  
- piosenka ,, O Przyjaźni” 

Klub Garnizonowy: 
- zespół ,,RESIST” 
Kategoria Teatr: 
- ZSP Mielżyn - teatr Przyjaciel 
Diabła - ,, ZAPIS” i ,,O tym co 
jest…” 
- teatr GAWĘDA - ,, O żabkach i 
żuczkach” 
- Zakład Poprawczy w Witkowie - 
,,Przyjaciele” 
Wyróżnienia: 
SP Nr 3: 
- zespół taneczny ,,Żaczki” - ta-
niec z buławami 
- ,,Taniec z różami” - zespół ta-
neczny 
SP Nr 2 : 
- J. Pustelnik - piosen-
ka ,,Troszeczkę ziemi” 
- R. Popek - Utwór ,,Fale Dunaju” 
Gimnazjum: 
- A. Marszałek - piosenka 
Teatry 
- Koło teatralne MASKA - Gimna-
zjum 
- Koło teatralne NIKIFOR - OKSiR 
Witkowo 
Koncert Laureatów odbędzie się 
podczas Dni Witkowa, tj. 25 
czerwca 2006 roku, na Placu 
targowym, wraz z wręczeniem 
nagród . 
Serdecznie zapraszamy i do zo-
baczenia na XII Przeglądzie 
Twórczości Dzieci i Młodzieży za 
rok !!! 

OKSiR 

Wzięła w nim udział młodzież i 
dzieci ze Szkół Podstawowych, 
Gimnazjum i Ośrodka Kultury. 
Repertuar obejmował piosenki o 
tematyce ekologicznej, promował 
zdrowy tryb życia, zachęcał do 

VI Powiatowy Przegląd Piosenki Zdrowotnej i Ekologicznej, Witkowo 2006 

podziwiania przyrody, świata, 
Polski. Wszystkie utwory cecho-
wała miła harmonia, wpadająca w 
ucho melodia i bardzo dobre tek-
sty. 
W Przeglądzie brały udział zespo-

W dniu 9 maja 2006 roku na scenie Klubu Garnizonowego odbył 
się już po raz szósty Powiatowy Przegląd Piosenki Zdrowotnej i 
Ekologicznej, organizowany przez Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Witkowie. 

ły i soliści: 
„Chórek Tęcza” - SP Nr 2 w Wit-
kowie 
„Melodyjki” - SP Nr 3 w Witkowie 
„Gadułki” - SP NR 3 w Witkowie 
„Grupa Pomysłowego Radomira” - 
ZSPiG z Mielżyna 
„Muzykanci” z OKSiR w Witkowie 
Andżelika Marszałek z Gimnazjum 
w Witkowie - solo 
Wszystkie zespoły otrzymały  

równorzędną nagrodę - wyróżnie-
nia w postaci dyplomu i pamiątko-
wych albumów o tematyce ekolo-
gicznej.  

Dzieci usatysfakcjonowane i z 
wesołymi minkami zrobiły wspól-
ne pamiątkowe zdjęcie i obiecały 
spotkać się na VII Powiatowym 
Przeglądzie już za rok. 
 

(DKK) 
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podręcznych materiałów zastęp-
czych czy szyn typowych; 
- gaszenia zarzewi ognia, sposo-
bów stosowania sprzętu i wpro-
wadzenia środków gaśniczych; 
- ratowania w wypadkach omdleń, 
oparzeń cieplnych i chemicznych 
oraz przenoszenia poszkodowa-
nych. 
Prawidłowość udzielanych odpo-
wiedzi i wykonywanych czynności 
oceniała komisja w składzie:  
1. Ryszard Radowicz - insp. OC i 
Zarządz. Kryzysowego Gminy i 
Miasta Witkowo, 
2. Jolanta Barańska - insp. ppoż. 
oraz wiceprezes Zarządu M-G 
Zw. OSP Witkowo 
3. Bartłomiej Łobodziec - nauczy-
ciel przedmiotu PO/OC w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Witko-
wo. 
Każdy uczestnik konkursu ocenia-
ny był z odpowiedzi teoretycznych 
oraz działania praktycznego. Po 
podsumowaniu uzyskanych punk-
tów, utworzyła się ”Ścisła czołów-
ka” która uzyskała jednakową 
ilość punktów - 16,5 na 18 możli-
wych. Komisja chcąc sprawiedli-
wie ocenić, postanowiła dokonać  
weryfikacji i każdy z tej czołówki 
wylosował dodatkowo po dwa 
pytania. Dopiero wtedy ustalono 
następującą kolejność miejsc: 
1. Stejakowski Krzysztof - I miej-
sce 
2. Ścigocki Adam - II miejsce  
3. Karasiewicz Małgorzata - III 
miejsce  
4. Mikołajewski Krzysztof - IV 
miejsce  
5. Panowicz Małgorzata - V miej-
sce  
W dalszej kolejności uplasowali 
się następujący zawodnicy: 
Budynek Lidia, Owczarzak Karoli-
na, Kopczyńska Natalia, Michal-
ska Natalia, Michałowska Sylwia, 

Głównym celem konkursu było 
propagowanie idei obrony cywil-
nej oraz pogłębianie wiadomości i 
umiejętności z zakresu OC, w tym 
duży nacisk położono na umiejęt-
ność udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej i skutecznego 
radzenia sobie przez młodzież w 
sytuacjach trudnych czy kryzyso-
wych. 
Pytania konkursowe obejmowały 
zakres materiału programowo 
realizowany w szkołach ponad-
gimnazjalnych na zajęciach z 
pr zysposobienia obronnego 
(obrony cywilnej) i dotyczyły: 
- istoty i zadań obrony cywilnej w 
czasie pokoju i wojny; 
- sposobów ogłaszania alarmów i 
treści komunikatów alarmowania i 
ostrzegania; 
- rodzajów, charakterystyki i sku-
tecznej ochrony przed zagroże-
niami w tym przed bronią maso-
wego rażenia (BMR); 
- udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej w szerszym za-
kresie; 
- ochrony przeciwpożarowej. 
Uczestnicy konkursu odpowiadali 
na wylosowane uprzednio pytania 

oraz wykonywali praktycznie 
czynności jak: 
- zabiegi resuscytacyjne krążenio-
wo - oddechowe na fantomie; 
- opatrywanie różnych rodzajów 
ran; 
- tamowanie krwotoków; 
- unieruchamianie urazów kost-
nych i stawowych przy pomocy 

Sprawozdanie z Gminnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności z Obrony Cywilnej 
W dniu 1 czerwca 2006 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Witkowie został przeprowadzony trzeci etap "finałowy", III edycji 
Gminnego Konkursu Wiedzy z Obrony Cywilnej. 
Konkurs przeprowadzono zgodnie z Regulaminem Gminnego Kon-
kursu OC, zatwierdzonym przez Szefa OC Burmistrza Gminy i Mia-
sta Witkowo mgr inż. Krzysztofa Szkudlarka, dnia 23 marca 2005 r. 

Staszak Iwona, Czarnecka Agata, 
Biesek Natalia, Dżygała Katarzy-
na, Zieliński Michał, Sajna Kata-
rzyna, Michałowska Anna, Sob-
czyk Anna, Sikorski Rafał, Wal-
czak Przemysław. 
Ogółem w konkursie wzięło udział 
20 zawodników. 
Dużym zaangażowaniem oraz 
wkładem pracy w przygotowaniu 
pytań, wystroju pracowni, plansz, 

pomocy dydaktycznych, fanto-
mów do reanimacji, ran i urazów, 
wykazał się nauczyciel PO/OC 
Bartłomiej Łobodziec, a przygoto-
wanie uczestników pod względem 
teoretycznym i praktycznym było 
na dobrym poziomie. 
Nagrody rzeczowe - ilustrowane 
albumy za zajęcie miejsca od 
pierwszego do czwartego zostały 
ufundowane i wręczone przez 
Burmistrza Gminy i Miasta pana 
Krzysztofa Szkudlarka, a za miej-
sce piąte ufundowała i wręczyła 
nagrodę książkową Dyrektor Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
pani Joanna Czekała. 
Ponadto uczestnicy wyróżniający 
się będą mieli podwyższoną oce-
nę z przedmiotu PO/OC. 
 
 

Ryszard Nadowicz 

Gospodarzem tegorocznych zawodów 
była Gmina Niechanowo na czele z 
Wójtem Niechanowa - Eugeniuszem 
Zamiar. 
W kategorii OSP startowało 7 sek-
cji:Czerniejewo - 2 sekcje, Niechanowo - 
sekcje 2 oraz z Witkowa - 3 sekcje. 
Najlepszą jednostką okazała się OSP 
Ruchocinek, która uzyskała 110 pkt, 
Mielżyn 118 pkt, Gurówko - 129 pkt, 
Niechanowo 132 pkt, Żydowo 136 pkt, 
Wiekowo 136 pkt, Czerniejewo 138 pkt. 
W zawodach udział wzięło 7 Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych - chłopcy + 
mieszana:  
1. MDP Ruchocinek uzyskując 920 pkt 
2. MDP Jarząbkowo 919 pkt 
3. MDP Czerniejewo 911 pkt 
4. MDP Witkowo (mieszana) 893 pkt 

OSP Ruchocinek - kolejny raz najlepsza 

11 czerwca 2006 r. to dzień ważny dla środowiska stra-
żackiego. Tego dnia odbyły  się zawody międzygminne 
Czerniejewo, Niechanowo i Witkowo.  

5. MDP Wiekowo 883 pkt 
6. MDP Niechanowo 880 pkt 
7. MDP Niechanowo (mieszana) 877 pkt 
W kategorii Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych - dziewcząt: 
1. MDP Ruchocinek 932 pkt 
2. MDP Czerniejewo 896 pkt 
3. MDP Gurówko 892 pkt  
Zwycięzcy z poszczególnych gmin zo-
stali obdarowani pamiątkowymi dyplo-
mami i pucharami. 
Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie 
pełniący funkcję Prezesa Zarządu Od-
działu M - G ZOSP RP Krzysztof  Szku-
dlarek w szczególny sposób podzięko-
wał za pasjonującą walkę strażakom i 
młodzieży z gminy Witkowo wręczając 
każdemu z uczestników upominek. 

(J.B.) 
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W roku szkolnym 2004/2005 z 
okazji Dnia Bociana między innymi 
na korytarzu szkolnym prezento-
wane były: 

- „Różne typy gniazd bocianich 
- gniazda w naszej gminie"; 

- fotografie wykonane samo-
dzielnie przez uczniów - pt. 
„Bocian w mojej okolicy"; 

- wiersze napisane przez 
uczniów dotyczące „Bociana Bia-
łego"; 

- „Historyjki z życia bociana" - 
plakaty, albumy. 

Wystawa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem zarówno wśród 
dzieci jak i ich rodziców. W dniu 
tym nie zabrakło również słucho-
wiska radiowego. 

Sylwetkę Bociana Białego upo-
wszechniają również na swoich 
lekcjach między innymi nauczy-
ciele języka polskiego, przyrody, 
plastyki, techniki, zerówki i przed-
szkola. 

Jednak, aby ten i inne gatunki 
mogły przetrwać, musimy dbać 
zarówno o bliższe jak i dalsze 
środowisko. 

Działalność naszego Klubu nie 
ogranicza się jedynie do projektu 
„Bocian", ale staramy się również 

Bocian biały od niepamiętnych 
czasów otoczony jest w Polsce 
sympatią i szacunkiem. Stał się 
też symbolem krajobrazu rolni-
czego Europy. 

Chcąc bliżej poznać życie i 
obyczaje tego dostojnego ptaka, 
szkoła nasza w roku szkolnym 
1999/2000 przystąpiła do Ogólno-
polskiego Programu Edukacyjne-
go „Bocian" opracowanego i reali-
zowanego przez Polskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Przyrody „pro 
Natura" z Wrocławia. 

W ramach tego programu człon-
kowie Szkolnego Klubu Ekologicz-
nego i wszyscy miłośnicy przyrody 
pod kierunkiem pani Małgorzaty 
Gadzińskiej prowadzą co roku 
inwentaryzację gniazd bocianich 
na terenie naszej gminy, których w 
roku 2005 łącznie było 16-ście. 

Bociany upodobały sobie głównie 
tereny wschodnie naszej gminy ze 
względu na walory przyrodnicze, 

między 
innymi: jeziora, stawy, mokradła. 

Analizując nasze dane na prze-
strzeni dwóch lat, można stwier-
dzić spadek liczebności tego ga-
tunku. 

Z przeprowadzonej analizy wy-
nika, że w roku 2004 przyszło na 
świat 32 młodych boćków, w 2005 
tylko 7. W lipcu dowiemy się, ile 
młodych boćków wykluje się w tym 
roku. Wstępną inwentaryzację 
przeprowadzamy na przełomie 
maja/czerwca organizując rajd 
rowerowy „Szlakiem gniazd bo-
cianich". 

Poza liczeniem boćków prowa-
dzimy również we współpracy z 
rodziną państwa Szymańskich z 
Ruchocinka, obserwację żerowi-
ska na terenie ich łąki. 

Natomiast na terenie szkoły or-
ganizujemy konkursy: recytator-
skie, plastyczne, wiedzy i wystaw-
ki. 

Święto Polskiej Szkoły w Mielżynie  
Dzień Bociana 

Pierwszego czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Dziecka, natomiast mało kto wie, że 31- go maja to ogólnopolski 
Dzień Bociana. Nie bez znaczenia data ta została wyznaczona na 
wigilię Dnia Dziecka. Wszyscy z nas słyszeli wiele legend, bajek, 
przysłów i porzekadeł, których bohaterami były bociany i dzieci. 
Jedna z nich mówi, że bocian gdzieś z tajemniczego stawu przyno-
si nowo narodzone dziecko i wrzuca je do domu kominem. 

stwarzać warunki, aby bociek i 
inne zwierzęta chętnie u nas go-
ściły, propagować ekologię i 
ochronę środowiska poprzez: 

- różnego typu akcje, np. Sprzą-
tanie Świata, zbieranie kasztanów 
i żołędzi jako karmy dla zwierzyny 
leśnej; 

- konkursy - szkolne, np. cy-
kliczne pod hasłem „Ekologia na 
wesoło", 

- pozaszkolne, np. udział w 
Ogólnopolskim Konkursie Ekolo-
gicznym - „Eko-Planeta"; 

- wystawki - np. warzyw - 
„Mini-Polagra"; 

- rajdy piesze i rowerowe - np. 
do lasu - „Szlakiem paśników"; 

- apele z okazji Dnia Ziemi; 
- słuchowiska radiowe. 

W tym roku szkolnym oprócz 
wyróżnień i nagród książkowych 
w konkursie „Eko-Planeta", zdo-
byliśmy na XI Gnieźnieńskich 
Prezentacjach Ekologicznych II 
miejsce za prezentację prze-
strzenną pod hasłem „W zgodzie z 
przyrodą". Należało przedstawić 
działalność ekologiczną na prze-
strzeni lat, my zaprezentowaliśmy 
ją w formie książki. Na jej pierw-
szej stronie znalazł się oczywiście 
bocian. 31. maja odbył się kon-
kurs wiedzy „Co wiemy o bocia-
nach”, a 03. czerwca wyruszyli-
śmy na rajd „Szlakiem gniazd 
bocianich”, którego celem była 
wstępna inwentaryzacja gniazd 
położonych najbliżej naszej pla-
cówki. Uczestnicy obchodów Dnia 
Bociana wysłuchali słuchowisko 
zaprezentowanego przez H. Mro-
zińską i A. Pudło. 
 
 

Małgorzata Gadzińska  

Miejscowość Ilość gniazd 
Liczba  

młodych  
w 2004r. 

Liczba  
młodych  
w 2005r. 

Ćwierdzin 1 3 1 
Gaj 3 6 0 
Kamionka 1 3 0 
Mąkownica 1 3 0 

Ruchocin 2 5 4 
Ruchocinek 1 2 0 
Skorzęcin 1 2 2 
Sokołowo 1 0 0 
Strzyżewo 1 2 0 
Wiekowo 3 6 0 

Ostrowite  
Prymasowskie  1 0 0 

Dzieci po raz pierwszy miały okazję zobaczyć z bliska sa-
mochody strażackie oraz ich wyposażenie. Ponadto dowie-
działy się, jak trudna i odpowiedzialna jest praca strażaka. 
Na wszystkie pytania zadawane przez pierwszaków odpo-
wiadał cierpliwie i wyczerpująco - pan M. Przybylski. Poma-
gał mu w tym pan P. Szymański, który zademonstrował 
nam także ubiór strażaka.  Okazało się, że nie tylko my 
odwiedziliśmy w tym dniu remizę strażacką. Z wizytą przy-
był również Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - pan K. 
Szkudlarek i jego zastępca - pan M. Gadziński. Na zakoń-
czenie zrobiliśmy wspólne, pamiątkowe zdjęcie. 
Życzymy strażakom dużo szczęścia i wszystkiego dobrego! 
 

Małgorzata Wójcicka 

Z wizytą w Remizie Strażackiej 
Dnia 12 maja  udałam się wraz z moimi uczniami - klasą 
I c (ze Szkoły Podstawowej nr 2) do witkowskiej Ochot-
niczej Straży Pożarnej.  
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Prelegentami byli pracownicy KRUS Słupca: 
kierownik placówki Pani Bożena Dzwoniar-
ska i pracownik działu prewencji Pan Mariusz 
Witkowski. 
Po szkoleniu i dyskusji na temat ubezpie-
czeń, wypadków i różnych przypadkach zwią-
zanych z KRUS  rolnicy  przystąpili  do kon-
kursu w formie testu pod roboczym tytułem 
„Gospodarstwo bezpiecznym miejscem pra-
cy”. 
Wcześniejsze szkolenie sprawiło, że rolnicy 
nie mieli najmniejszych problemów z rozwią-

Konkurs KRUS W dniu 06.06.2006 r. Placówka Terenowa KRUS w Słupcy  przy współudziale ODR  oraz 
UGiM Witkowo zorganizowały szkolenie dla rolników z zakresu ubezpieczenia i BHP w 
rolnictwie połączone z konkursem.  

zaniem testu, a z pośród pięciu najlepszych z 
kompletem punktów zaistniała konieczność 
losowania, gdyż nagrody były przewidziane 
„tylko” dla trzech osób. 
Znaleziona na poczekaniu „sierotka” wyloso-
wała laureatów, którymi w kolejności zostali: 
Pani Barbara Nowaczyk z Witkówka, Pani 
Liliana Płatek z Czajek i Pan Paweł Stranz z 
Ruchocinka. 
Organizatorzy dziękują za obecność i udział 
w konkursie oraz zapraszają za rok. 

Krzysztof Tamioła 

Organizatorzy składają podzięko-
wanie sponsorom imprezy, a 
mianowicie: Krzysztofowi Szku-
dlarkowi - Burmistrzowi Gminy i 
Miasta Witkowo, Marianowi Ga-
dzińskiemu - zastępcy Burmistrza 
GiM Witkowo, Kazimierzowi Za-
miar - Prezesowi Gminnej Spół-
dzielni Witkowo, Zenonowi Nowic-
kiemu - Radnemu Rady Miejskiej 
w Witkowie, TiM Szeszyccy, Tele-

Organizatorzy zapewnili liczne 
konkurencje sportowe, które spra-
wiały wiele radości, wymagały 
sprawności fizycznej i sprzyjały 
rozwojowi integracji mieszkań-
ców. Najważniejszą częścią pro-
gramu był mecz piłki nożnej. Poza 
tym wśród atrakcji znalazły się: 
rzut beretem kobiet, rzut kalo-
szem kobiet, rzut oponą męż-
czyzn, podnoszenie odważnika. 
Nie zabrakło konkurencji przygo-
towanych dla dzieci m.in.:  slalom 
piłkarski i rzut lotką. Uwieńcze-
niem tego wspaniałego i słonecz-
nego dnia było rozpalenie ogni-
ska. 
Ze względu na nie stawienie się 
drużyn z Małachowa i Ruchocin-
ka, rozegrano jeden mecz: Jawo-
rowo-Mielżyn zakończony zwycię-
stwem w stosunku 5:4 dla Jawo-
rowa.  

Następnie rozegrano konkurs 
rzutów karnych. Tym razem lepsi 
okazali się piłkarze z Mielżyna i 
zdobyli puchar Starosty Powiatu. 

Festyn sportowo-rekreacyjny w Jaworowie 
W dniu 3 czerwca we wsi Jaworowo odbył się festyn sportowo-
rekreacyjny, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Tadeusz 
Tomaszewski - Poseł na Sejm RP, Telesfor Gościniak - zastępca 
starosty powiatu gnieźnieńskiego, Krzysztof Szkudlarek - Bur-
mistrz Gminy i Miasta Witkowo, Marian Gadziński - zastępca Bur-
mistrza GiM Witkowo, Zenon Nowicki - Radny Rady Miejskiej w 
Witkowie, Zofia Malinowska, Grzegorz Kaługa i Krzysztof Bykow-
ski - członkowie Rady Sołeckiej.  

sforowi Gościniakowi - v-ce staro-
ście, Tadeuszowi Tomaszewskie-
mu - Posłowi na Sejm RP oraz 
Stowarzyszeniu Młodych Wielko-
polan z Gniezna za ufundowanie 
medali. 
Wśród zwycięzców konkurencji 
sportowych znaleźli się: 
Rzut lotką do tarczy: Jakub 
Kaługa, Kamil Serdyński, Natalia 
Zaborniak,  
Slalom piłkarski: Mateusz Kaź-
mierczak, Jakub Kaługa, Marek 
Bykowski,  
Podnoszenie odważnika: Dawid 
Serdyński, Grzegorz Kaługa, 
Tomasz Socha,  
Rzut oponą: Roman Grabowski, 
Sławomir Rekruciak, Zenon No-
wicki,  
Rzut kaloszem: Marta Sznurkow-
ska, Anna Bykowska, Natalia 
Zaborniak,  
Rzut Beretem: Ewa Wysocka, 
Anna Golińska, Maria Jastrzęb-
ska. 
 

(W.R.) 

Sport 
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„Podejmowane przez Radę 
uchwały nacechowane były troską 
o rolnictwo i rolnika jak również 
uwzględniały dobro Spółdzielni. 
Rada i Zarząd biorąc pod uwagę 
trudną sytuację członków - rolni-
ków nie podwyższała cen za usłu-
gi, a ceny usług żniwnych nie 
zmieni ły się od żniw 2003 r.(wtedy 
zostały obniżone). Różnicę cen z 
usług pokrywano z innej działal-
ności. Zaznaczyć tu należy, że 

cały ten czas wzrastają ceny pali-
wa, energii, podatków, ubezpie-
czenia, części do których został 
wprowadzony 22% VAT. Również 
od 1 maja 2004 r. został wprowa-
dzony 3% VAT na usługi.” - po-
wiedziała M. Dykszak.  
Tereny działania spółdzielni obej-
mują Gminę i Miasto Witkowo (26 
wsi sołeckich i miasto Witkowo o 
ogólnej pow. 18440 ha z czego 
grunty orne to 10.966 ha), Gminę 
Powidz (8 wsi o pow. 8.015 ha z 

Wśród gości znaleźli się m.in.: 
Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo, Edmund 
Stachowiak - wiceprezes Związku 
Kółek Rolniczych w Poznaniu, 
Kazimierz Zamiar - Gminna Spół-
dzielnia Witkowo, Adam Rydle-
wicz - Bank Spółdzielczy Witko-
wo, Henryk Kusiołek - Spółdziel-
nia Mleczarska, Teofil Robaszkie-
wicz - Gminny Związek Kółek i 
Organizacji Rolniczych, Bogumi ła 
Słodzińska, Edmund Frydrycho-
wicz, Biadasz Marek - Spółdziel-
nia Kółek Rolniczych.      
„Pomimo trudnych warunków 
jakie dotychczas panują w rolnic-
twie staramy się zapewnić sobie 
pracę, a tym samym utrzymanie 

Spółdzielni. Najwięcej współpra-
cujemy z rolnictwem indywidual-
nym poprzez wykonywanie usług 
rolniczych, transportowych, jak 
również sprzedaż nawozów oraz 
węgla.” - powiedziała Maria Dy-
szak.  
Walne Zgromadzenie było rów-
nież okazją do wybrania  nowych 
członków Rady Nadzorczej Kółek 
Rolniczych. Przewodniczącym 
został Franciszek Kozanecki, 
który będzie pracował z: Bronisła-
wem Reszel, Adamem Kujawą, 
Zenonem Jankowskim, Pawłem 
Lisiakiem, Mieczysławem Janic-
kim, Zdzisławem Pankowskim, 
Janem Roszkowiakiem i Ignacym 
Maroszkiem.   

30 Jubileusz Spółdzielni Kółek Rolniczych 
W czwartek 11 maja  odbyło się jubileuszowe 30 Walne Zgroma-
dzenie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie, była to również 
okazja do świętowania 30 jubileuszu Prezes SKR - Marii Dykszak. 
Na spotkaniu dokonano podsumowania poprzedniego roku oraz 
zatwierdzono szczegółowe kierunki działalności na 2006 r.  

czego grunty orne to 2.095 ha) 
oraz częściowo Niechanowo. 
Działalnością usługową Spółdziel-
ni objęte jest 546 gospodarstw 
indywidualnych z obu gmin. 
Obecnie pełnymi udziałowcami 
jest 62 rolników, a członkami 
fizycznymi 270 osób.  
„Pierwszoplanowa działalność od 
szeregu lat, to pełne zaspokojenie 
potrzeb rolników na usługi zwią-
zane z agrotechniką prac polo-

wych, transportem płodów rolnych 
oraz remontem maszyn i ciągni-
ków rolniczych. Te kierunki na 
dzień dzisiejszy nie wystarczają i 
stąd z roku na rok rozszerzamy 
handel nawozami i węglem wpro-
wadzając nowe asortymenty wę-
gla i nawozów. Całokształt działal-
ności zamknął się wynikiem finan-
sowym dodatnim   - powiedziała 
Prezes SKR. 

(W.R.) 

Klubowi Sportowemu „Vitcovia”.  
W dniu 18 maja odbyło się posie-
dzenie Komisji Rolnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Przestrzegania 
Porządku Publicznego Rady Miej-
skiej. Komisja dokonała oględzin 
oczyszczalni ścieków w Witkowie, 
składowiska odpadów w Chłądo-
wie oraz oględzin obrzeży jezior 
pod kątem czystości i porządku. 
Wnioski i spostrzeżenia z oglę-
dzin Komisja przekazała Burmi-
strzowi Gminy i Miasta. 
W dniu 25 maja odbyło się posie-
dzenie Komisji Finansów i Rozwo-
ju Spo łeczno-Gospodarczego 
Rady Miejskiej. Komisja pozytyw-
nie oceniła gospodarkę finansową 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Witkowie oraz realizację budże-
tu gminy i miasta za I kwartał 
2006r. Ponadto zapoznano się z 
przygotowanymi i odbytymi prze-
targami i realizacją inwestycji. 

W dniu 5 maja odbyło się posie-
dzenie Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej. W oparciu o przedsta-
wione przez p. Mariana Łukow-
skiego - dyrektora Gimnazjum im. 
Adama Borysa w Witkowie zesta-
wienia i informacje, Komisja pozy-
tywnie oceniła gospodarkę finan-

sową Gimnazjum. Zapoznano się 
również z wykorzystaniem hali 
sportowej, si łowni i Fitness Klubu 
(wpływami i kosztami utrzymania). 
Ponadto sprawdzono finansowa-
n i e  s e kc ji  pi łk i  nożn e j 
(trampkarze) rozliczenia i transze 
dofinansowania, udzielonego 

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie - maj 2006r . 
Szeroko omówiono sprawę kon-
cepcji architektonicznej hali wido-
wiskowo-sportowej i basenu, przy 
budynkach Szkół Podstawowych 
Nr 2 i 3. Dokonano również oglę-
dzin terenu Ośrodka Wypoczyn-
kowego w Skorzęcinie pod kątem 
przygotowania do sezonu letnie-
go.  
W dniu 29 maja odbyło się posie-
dzenie Komisji Rolnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Przestrzegania 
Porządku Publicznego. Komisja 
wysłuchała informacji p. Mariusza 
Gielewskiego - przedstawiciela 
Komisariatu Policji i p. Alicji Wen-
tland - Dyrektora Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji na temat przy-
gotowań do sezonu letniego. 
Ponadto zapoznano się z  działal-
nością Związku Gmin Powidzkie-
go Parku Krajobrazowego.  
 

(B.R.M.) 

Informacje 
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Zarządzenie Nr 44/06 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25.05.2006 r. 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług polegają-
cych na odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżnianiu 
zbiorników bezodpływowych i transporcie 
nieczystości ciekłych. 
 
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 
2005 r.  Nr 236 poz. 2008) zarządzam, co 
następuje: 

 
§ 1 

Określam warunki jakie musi spełniać przed-
siębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na świadczenie usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości oraz opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych: 
 
1. W zakresie odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca 
zobowiązany jest do : 
1) posiadania samochodu specjalistycznego, 
służącego do przewozu odpadów komunal-
nych, gwarantującego estetykę i higienę pod-
czas świadczenia usług, 
2) posiadania środków transportu przystoso-
wanych do selektywnego odbioru odpadów 
komunalnych, w tym ulegających biodegrada-
cji, 
3) posiadania środków technicznych umożli-
wiających zorganizowanie selektywnego od-
bioru odpadów zebranych selektywnie, zgod-
nie z zapisami Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Witkowo, 
4) udokumentowania posiadania sprzętu spe-
cjalistycznego poprzez okazanie dokumenta-
cji, która winna zawierać: 
- kserokopie dowodów rejestracyjnych pojaz-
dów specjalistycznych z ważnym przeglądem 

technicznym, 
- zdjęcia poszczególnych pojazdów z wi-
docznym numerem rejestracyjnym, 
- ładowność w m3 lub Mg, 
5) oznakowanie pojazdu wykorzystywanego 
do świadczenia usług z obu stron, w sposób 
stały i czytelny ( nazwa firmy, imię i nazwi-
sko właściciela, adres, nr telefonu ) oraz 
umieszczenie logo firmy na pojemnikach, 
6) dysponowania taką ilością i różnorodno-
ścią pojemników, która zapewni usługobior-
com możliwość zakupu lub dzierżawy odpo-
wiednich pojemników, dostosowanych do 
ilości wytwarzanych odpadów i częstotliwo-
ści ich wywozu, 
7) udokumentowania gotowości odbioru 
odpadów komunalnych przez Składowisko 
Odpadów w Chłądowie, 
8) posiadania zezwolenia Starosty na pro-
wadzenie działalności w zakresie transportu/
zbierania odpadów, zgodnie z przepisami 
ustawy o odpadach, 
9) udokumentowania prawa do terenu służą-
cego do parkowania pojazdów specjalistycz-
nych, który musi znajdować się w odpowied-
nim oddaleniu od zabudowy mieszkalnej, by 
nie powodować uciążliwości dla mieszkań-
ców, 
10) wskazania miejsca wykonywania mycia 
pojazdów specjalistycznych, spełniających 
wymagania określone w odrębnych przepi-
sach. 
 
2. W zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczystości ciekłych 
przedsiębiorca zobowiązany jest do: 
1) posiadania pojazdu asenizacyjnego do 
transportu nieczystości ciekłych spełniają-
cych wymogi Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 listopada 2002r. w spra-
wie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 
(Dz.U. z 2002r. nr 193 poz. 1617), 
2) dysponowanie taką ilością i różnorodno-
ścią środków transportu, która zapewni usłu-
gobiorcom ciągłość usług, 

3) udokumentowania posiadanego pojazdu 
asenizacyjnego poprzez okazanie dokumen-
tacji, która winna zawierać: 
- kserokopie dowodów rejestracyjnych pojaz-
dów specjalistycznych z ważnym przeglądem, 
- zdjęcia poszczególnych pojazdów z widocz-
nym numerem rejestracyjnym, 
- pojemność zbiornika, 
4) oznakowania pojazdu wykorzystywanego 
do świadczenia usług z obu stron w sposób 
trwały i czytelny (nazwa firmy, imię i nazwisko 
właściciela, adres, nr telefonu) oraz oznako-
wania tylnej ściany cysterny numerem zezwo-
lenia, 
5) zachowania czystości i higieny podczas 
świadczenia usług oraz szczególnej dbałości 
o szczelność zbiornika asenizacyjnego, 
6) udokumentowania gotowości odbioru nie-
czystości ciekłych przez Stację Zlewną w 
Witkowie, 
7) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji 
wykonywanej działalności wynikającej z usta-
wy o odpadach, 
8) udokumentowania prawa do terenu, służą-
cego do parkowania pojazdów specjalistycz-
nych w sposób niepowodujący uciążliwości 
dla okolicznych mieszkańców, 
9) wskazania miejsca wykonywania mycia 
pojazdu asenizacyjnego, spełniającego  wy-
mogi  określone  w odrębnych przepisach. 
 

§ 2 
Traci moc Zarządzenie Nr 50/04 Burmistrza 
Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17.05.2004r. 
 

§ 3 
Zarządzenie podaje się do wiadomości pu-
blicznej przez wywieszenie w gablocie ogło-
szeń  Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie i 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wyda-
nia. 

Burmistrz Gminy i Miasta 
/-/ Krzysztof Szkudlarek 

Darmowe szkolenia dla rolników 
Zapraszamy państwa do zapoznania 
się z ofertą darmowych szkoleń dla 
rolników organizowanych przez firmę 
ATC s.c.. Szkolenia organizowane są 
w ramach projektu "Wiedza - Twoja 
szansa na sukces", realizowanego w 
ramach działania 2.3.II Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. W ramach projektu, 
organizowane są bezpłatne szkolenia 
zawodowe dla 986 rolników, domowni-
ków oraz osób pracujących w rolnic-
twie na terenie województwa wielko-
polskiego, chcących podjąć zatrudnie-
nie w sferze pozarolniczej. Projekt 
realizowany jest od stycznia 2006 roku 
do grudnia 2007 roku. W tym okresie 
ATC s. c. przeprowadzi 59 szkoleń 
wzbogaconych o doradztwo indywidu-
alne i grupowe dla każdego uczestni-
ka.  
W ramach projektu organizowane są 
następujące szkolenia:  

Kadry i płace + komunikacja interper-
sonalna, 
Profesjonalny sprzedawca + komuni-
kacja z klientem, 
Wózki jezdniowe + obsługa kompute-
rowych programów magazynowych, 
Spawanie podstawowe "MAG" + język 
niemiecki, 
Prawo jazdy kategorii "D" + język 
angielski,  
Prawo jazdy kategorii "C+E" + język 
niemiecki, 
Prawo jazdy kategorii "C" + techniki 
komputerowe, 
 
Szczegółowe informacje: 
na stronie www.atcsc.pl. 
Gminne Centrum Informacji w Witko-
wie 
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 
pokój nr 6 lub tel. (061)4 77-81-94 

Szkolenie nt: „Dobry projekt na rynku pracy” 
Zachęcamy mieszkańców gminy do wzięcia 

udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 
w sierpniu, na terenie Gminy Witkowo. 

 Szkolenie będzie przeprowadzone przez Regio-
nalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu 
Społecznego i będzie dotyczyło zagadnień, które  
są bardzo przydatne przy składaniu wniosków o do-
tacje z funduszy unijnych.        

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić for-
mularz, który jest dostępny w: 
Gminnym Centrum Informacji w Witkowie lub w Urzę-
dzie Gminy i Miasta Witkowo, pokój nr 6.  
 Liczba osób jest ograniczona.   
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Firma JANGRAD utworzona zo-
stała w 1984 roku w Berlinie Za-
chodnim jako zaplecze produkcyj-
ne działającego na tamtejszym 
rynku designera Jana Grada - 
absolwenta ASP wydziału projek-
towania form przemysłowych. 
Ideę powołania własnej firmy 
najlepiej wyraża cały czas aktual-
ne w firmie hasło "od projektu do 
realizacji". Sprzyja temu skupienie 
w jednym organiźmie wszystkich 
elementów składających się na 
jak najlepszą obsługę indywidual-
nego klienta nie zadowalającego 
się seryjnym produktem jaki domi-
nuje na rynku meblowym. 
Udane realizacje skutkowały cią-
głym rozwojem firmy, który doznał 
dodatkowego impulsu po włącze-
niu Berlina w organizm zjedno-

czonych Niemiec. W 1995 roku 
firma JANGRAD współtworzy na 
bazie zakupionej w Polsce spół-
dzielni stolarskiej spółka akcyjna, 
"WITOWA". W następnych latach 
produkcja została przeniesiona do 
zakładu mieszczącego się w Pol-
sce w Berlinie pozostaje obecnie 
jedynie biuro handlowe firmy. 
Następuje dalszy rozwój firmy, 
obecnie meble produkowane 
przez JANGRAD oferowane są w 
ekskluzywnych salonach meblo-
wych nie tylko w Berlinie lecz 
także w Kolonii, Zurichu, Mona-
chium, Londynie i wielu innych 
miastach Niemiec i Europy, a 
same meble trafiają do klientów 
od Japonii, przez Europę, po 
USA. Od 2005 roku na bazie 
większościowych udziałów w 
spółce WITOWA utworzony zo-
staje odrębny organizm, który 
obecnie tak w kraju, jak za grani-
cą występuje pod jednolitą nazwą 
JANGRAD. 
Głównymi odbiorcami firmy są 
nadal salony meblowe obsługują-
ce najbardziej wymagających 

Jan Grad Sp. z o.o.  
Adres ul. Kosynierów 21 
62-230 Witkowo  
Telefon:  
(061) 477-74-50 
(061) 477-74-51  

E-mail: info@jangrad.pl 
Strona www: www.jangrad.pl   

klientów w krajach Europy Za-
chodniej, niemniej firma pragnie 
zaoferować swoje wyroby także 
na rynku krajowym. Szczególnie 
po prezentacji dokonanej na 
ostatnich poznańskich targach 
"MEBLE- 2005", kiedy okazało 
się, że meble z tzw. "najwyższej 
półki" wykonywane wg indywidu-
alnych uzgodnień z najwyższej 
jakości materiałów i okuć mogą 
liczyć na oczekujących takiej 
właśnie oferty klientów. Lista salo-
nów meblowych, gdzie można 
meble firmy JANGRAD obejrzeć i 

Informuję, że na bazie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekre-
acji, wzbogaconej o nowe obiekty przy ul. Park Kościusz-
ki będzie tworzona „Sala Historii Witkowa”. Chcielibyśmy 
zgromadzić tu pamiątki związane z miastem i okolicą, któ-
re będzie można zaprezentować na wystawach, udostęp-
nianych mieszańcom i turystom. 
Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy 
Witkowo i okolic o pomoc w tworzeniu naszej „Sali Histo-
rii Witkowa”. Jeżeli ktoś z Państwa ma  dokumenty, zdję-
cia, czy przedmioty o wartości historycznej związane z 
Witkowem i chciałby je nam przekazać, to serdecznie 

dziękuję i zapraszam. Chcemy ocalić te pamiątki  prze-
szłości od zapomnienia. 
Pozyskane od mieszkańców eksponaty zostaną zabezpie-
czone, sklasyfikowane i ujęte rejestrem Księgi Inwenta-
rzowej „Sali Historii Witkowa”. 
W „Sali Historii Witkowa” zapewnimy odpowiednie warun-
ki i wystarczającą przestrzeń wystawienniczą do ekspona-
tów, które spodziewamy się pozyskać między innymi od 
mieszkańców Gminy Witkowo. Chciałbym, żeby sala słu-
żyła jako miejsce wystaw, spotkań mieszkańców i mło-
dzieży szkolnej. Będzie to możliwe dzięki współpracy ze 
szkołami na terenie miasta. Stanowić to będzie element 
ciekawej, aktywnej edukacji lokalnej i regionalnej. Sala 
Historii, będąca jednocześnie pracownią historyczną, bę-
dzie także mogła służyć pomocą w znalezieniu materiałów 
do referatów, czy wystaw szkolnych dla zainteresowanej 
młodzieży. 
Mam nadzieję, że w miarę rozwoju powstaną nowe pomy-
sły działalności, a współpraca z mieszkańcami pozwoli 
zebrać pokaźną ilość eksponatów. 
W sprawach związanych z przekazaniem eksponatów na-
leży kontaktować się ze Specjalistą ds. Sali Historii w Wit-
kowie - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie tel. 
061 4779277. 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
     Krzysztof Szkudlarek 

 Apel do mieszkańców 

 Katalog firm 
W styczniu br. na stronie internetowej Urzędu 
Gminy i Miasta w Witkowie powstał „Katalog 
Firm”. Katalog powstał w celu promowania przed-
siębiorców prowadzących działalność w Gminie i 
Mieście Witkowo. Reklama internetowa stanowi 
najlepsze źródło wiedzy o przedsiębiorstwach i 
ich produktach, dlatego zgromadziliśmy w formie 
katalogu dane teleadresowe, oferty oraz opisy 

Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 
ul. Gnieźnieńska 1, 

 promocja@witkowo.pl 
telefon: (061) 477-81-94 
 

Gminnego Centrum Informacji 
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a, 

 gci@gci.witkowo.pl 
telefon: (061) 477-73-00 

Zainteresowanych prosimy  
o dostarczenie informacji do 

profilu działalności firm. Poprzez katalog, oferta 
firm dotrze do większej grupy odbiorców. Chcemy 
pomóc Przedsiębiorcom w powiększaniu rynków 
zbytu oraz w znalezieniu i nawiązaniu wielu no-
wych, korzystnych kontaktów. Zachęcamy wszyst-
kich przedsiębiorców z terenu Gminy i Miasta 
Witkowo do zaprezentowania (bezpłatnie) swojej 
firmy na łamach strony internetowej urzędu. 

W każdym numerze „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” zaprezentujemy Państwu jedną z firm działających  
na terenie gminy Witkowo, o której informacja zamieszczona została w katalogu firm. 

zamówić została już otwarta i 
będzie stopniowo rozwijana , na 
tyle na ile jest to możliwe bez 
spadku jakości obsługi i poziomu 
zadowolenia klientów decydują-
cych się na meble zaprojektowa-
ne i wykonane specjalnie dla nich. 
 
Ambicją firmy jest tworzenie pro-
jektów autorskich. Poszczególne 
kolekcje określają charaktery-
styczne detale, które odpowiednio 
dobrane pozwalają stworzyć wiele 
różnorodnych kompozycji. 



Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny                     
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 
62-230 Witkowo Ul. Gnieźnieńska 1 
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska,  
       Anna Kwapich, Krzysztof Dziel, Wiesława Rudnicka.  
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca. 

tel. (061) 477 81 94 
fax: (061) 477 88 55 
e-mail:promocja@witkowo.pl  
www.witkowo.pl 
www.bip.witkowo.pl 
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Firma „Musielak” 
Witkowo 62-230 ul. Dworcowa 22 
tel. (061) 477-80-66  
tel. kom. 606-814-848 

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 

Firma istnieje od 1938 r. jesteśmy z wami  
w najtrudniejszych chwilach  od ponad 68 lat   

- Czynne całą dobę 
- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości 
- Autokarawan -Transport na terenie gminy gratis 
- Przewozy zwłok - pozwolenie cały kraj. 
- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali  
- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej 
- Nekrologi - Krzyże - Tabliczki na krzyże 
- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych. 

 

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w WitkowieDyżury Radnych Rady Miejskiej w Witkowie  
  

19 czerwca Tomasz Wędzikowski19 czerwca Tomasz Wędzikowski  
26 czerwca Grzegorz Kaźmierczak26 czerwca Grzegorz Kaźmierczak  

  

Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy   
i Miasta w Witkowie i Miasta w Witkowie -- pokój nr 23,  pokój nr 23,   

w godz. od 14:00 do 15:00.w godz. od 14:00 do 15:00.  
  

Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury   
w poniedziałki w poniedziałki   

w godz. od 14:00 do 15:00.w godz. od 14:00 do 15:00.  
  

Z uwagi na przerwę wakacyjną, Radni Rady Miejskiej Z uwagi na przerwę wakacyjną, Radni Rady Miejskiej   
nie będą pełnić dyżurów w lipcu 2006 r.nie będą pełnić dyżurów w lipcu 2006 r.  

Dyżury RadnychDyżury Radnych  

 

I. Komisja Rewizyjna I. Komisja Rewizyjna   
  14 czerwca (środa) godz. 9:3014 czerwca (środa) godz. 9:30  
II. Komisja Szkolnictwa… II. Komisja Szkolnictwa…   
  26 czerwca (poniedziałek) godz. 9:3026 czerwca (poniedziałek) godz. 9:30  
III. Komisja Finansów… III. Komisja Finansów…   
  27 czerwca (wtorek) godz. 9:0027 czerwca (wtorek) godz. 9:00  
IV. Komisja Rolnictwa… IV. Komisja Rolnictwa…   
  28 czerwca (środa) godz. 9:0028 czerwca (środa) godz. 9:00  
V. Sesja Rady Miejskiej V. Sesja Rady Miejskiej   
  30 czerwca (piątek) godz. 10:0030 czerwca (piątek) godz. 10:00  

Terminarz posiedzeńTerminarz posiedzeń  
czerwiec 2006r.czerwiec 2006r.  

 Z okazji zbliżających 
się obchodów „Dni 
Witkowa” Miejsko - 
Gminny Klub Hono-
rowych Dawców 
Krwi PCK przeprowa-

dził w dniu 10.06.2006 roku akcję po-
boru krwi. W akcji udział wzięło 42 
krwiodawców, którzy oddali łącznie 18 
litrów i 900 ml krwi. 

 

Stowarzyszenie Światowid rozpoczęło realizację projektu "Wizytówka na talerzu" 
na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 
Celem projektu jest zdiagnozowanie zasobów produktów regionalnych i trady-
cyjnych w powiecie gnieźnieńskim i stworzenie bazy danych tych wyrobów. 
 

Pragniemy stworzyć: mapę smaków, zebrać przepisy kulinarne i wszystkie trady-
cyjne produkty wrzucić do "Koszyka Piasta", który będzie wizytówką naszego 
regionu.  
Zebrane informacje zostaną opublikowane w formie folderu, który w ciekawy i  
nowatorski sposób ma promować:  
- produkty lokalne,  
- miejsca pielgrzymek kulinarnych „dla ceniących t radycyjne smaki”, miejsca 
warte polecenia “dla podniebienia” 
- dziedzictwo kulinarne regionu. 
 

Serdecznie zapraszamy właścicieli gospodarstw agroturystycznych, producen-
tów z branży spożywczej, dla których zaistnienie w bazie oraz w wydanym folde-
rze będzie dodatkową,  bezpłatną formą promocji!!! 
 

Kontakt pod numerem telefonu 889-573-775 lub e-mail: swiatowid@lubowo.pl 

Zapraszamy właścicieli gospodarstw agroturystycznych, restauratorów, 
producentów z branży spożywczej, którzy chcą zaistnieć w folderze 
promującym produkty lokalne! 

GARDEN 
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